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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menggunakan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

2010-2013. Pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 20. Hasil pengujian pada 

tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai Kolmogrov-Smirnov Z adalah 1,002 dengan 

probabilitas signifikansi 0,268 atau 26,8% yang berarti bahwa variabel yang sedang 

diuji telah terdistribusi secara normal karena probabilitas siginifikansi 26,8% ≥  5%. 

 Hal ini menyatakan bahwa bedasarkan hasil unstandardized residual, variabel 

Price Earning Ratio, Return on Equity, Dividend Payout Ratio, Current Ratio, Net 

Profit Margin dan Earning per Share berdistribusi normal karena memiliki nilai 

signifikan lebih dari 0,05 

Penelitian ini menguji pengaruh Return On Equity, Dividend Payout Ratio, 

Current Ratio, Net Profit Margin dan Earning per Share, baik secara individual 

maupun simultan, terhadap Price Earning Ratio. Simpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1.  Ha1 ditolak, yang berarti bahwa Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t yang 
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menghasilkan nilai t sebesar 1,845 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,069 

atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusuf 

(2014)  yang menyatakan bahwa Return On Equity tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Price Earning Ratio. 

2. Ha2 ditolak, yang berarti bahwa Devidend Payout Ratio (DPR) tidak 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio. Hal ini dibuktikan melalui uji 

statistik t yang menghasilkan nilai t sebesar sebesar 1,781 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,079 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Aji dan Pangestuti (2012) yang menyimpulkan 

bahwa Dividend Payout Ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Price Earning Ratio. 

3. Ha3 diterima, yang berarti bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio (PER). Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t yang 

menghasilkan nilai t sebesar -2,211 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,030 

atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sukamdiani 

(2011) yang menyimpulkan bahwa Current Ratio memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Price Earning Ratio. 

4. Ha4 ditolak, yang berarti bahwa Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER). Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t 

yang menghasilkan nilai t sebesar -0,863 dengan tingkat signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,391. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
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penelitian Wibowo (2013) yang menyimpulkan bahwa NPM tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio. 

5. Ha5 ditolak, yang berarti bahwa Earning Per Share (PER) tidak berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER). Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t 

yang menghasilkan nilai t sebesar 1,791 dengan tingkat signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,077. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Sitepu (2013) yang menyimpulkan bahwa Earning per Share tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio. 

6. Ha6 diterima, yang berarti bahwa Return on Equity, Dividend Payout Ratio, 

Current Ratio, Net Profit Margin dan Earning Per Share secara simultan 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio. Hal ini dibuktikan melalui uji 

statistik F yang menghasilkan nilai F sebesar 4,395 dengan tingkat 

signifikansi dibawah 0,05, yaitu sebesar 0,001. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan Sukamdiani (2011) yang menyatakan bahwa Return On Equity, 

Return On Asset, Net Profit Margin dan Loan to Deposit Ratio secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian ini mendapatkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

yang masih kecil, yaitu sebesar 16,3%. 
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5.3 Saran 

1. Penelitian berikutnya juga dapat menambah jumlah variabel independen yang 

merupakan faktor ekternal perusahaan dan ada kemungkinan mempengaruhi 

price earning ratio, seperti tingkat bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs, 

sehingga dapat meningkatkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square). 
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